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Förmågor i fokus 

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna bland annat ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att  

• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar 
och bruk inom dessa,  

• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,  
• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån 

etiska begrepp och modeller. 

Det centrala innehållet 

Religioner och andra livsåskådningar 

• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i 
kristendomen och i de andra världsreligionerna islam och judendom.  

• Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i judendomen, 
kristendomen, och islam, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln 
och andra urkunder.  

• Begreppen religion och livsåskådning. 

Identitet och livsfrågor 

• Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, 
skildras i religioner och andra livsåskådningar.  

• Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil 
och grupptillhörighet.  

Etik 

• Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.  
• Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.  

 

 

/Henrik, Johnny, Micke och Ragnar 



 
 

Kunskapskrav 
E C A 

Eleven har grundläggande 
kunskaper om några heliga 
platser eller rum, ritualer och 
levnadsregler som hör till 
världsreligionerna och visar 
det genom att föra enkla 
resonemang om likheter och 
skillnader mellan några 
religioner. 
 
Eleven visar även på enkla 
samband mellan konkreta 
religiösa uttryck och centrala 
tankegångar inom 
världsreligionerna. 
 
Eleven kan också föra enkla 
resonemang om hur 
livsfrågor skildras i olika 
sammanhang och vad 
religioner och andra 
livsåskådningar kan betyda 
för olika människor på ett 
sätt som till viss del för 
resonemanget framåt.  
 
 
 
Eleven kan föra enkla 
resonemang om vardagliga 
moraliska frågor och vad det 
kan innebära att göra gott. 
Eleven gör då reflektioner 
som i huvudsak hör till 
ämnet och använder några 
etiska begrepp på ett i 
huvudsak fungerande sätt. 

Eleven har goda kunskaper 
om några heliga platser eller 
rum, ritualer och 
levnadsregler som hör till 
världsreligionerna och visar 
det genom att föra 
utvecklade resonemang om 
likheter och skillnader mellan 
några religioner. 
 
Eleven visar även på enkla 
samband mellan konkreta 
religiösa uttryck och centrala 
tankegångar inom 
världsreligionerna. 
 
Eleven kan också föra 
utvecklade resonemang om 
hur livsfrågor skildras i olika 
sammanhang och vad 
religioner och andra 
livsåskådningar kan betyda 
för olika människor på ett 
sätt som för resonemanget 
framåt. 
 
 
 
Eleven kan föra utvecklade 
resonemang om vardagliga 
moraliska frågor och vad det 
kan innebära att göra gott. 
Eleven gör då reflektioner 
som för resonemanget 
framåt och använder några 
etiska begrepp på ett relativt 
väl fungerande sätt. 

Eleven har mycket goda 
kunskaper om några heliga 
platser eller rum, ritualer och 
levnadsregler som hör till 
världsreligionerna och visar 
det genom att föra 
välutvecklade resonemang 
om likheter och skillnader 
mellan några religioner.  
 
Eleven visar även på enkla 
samband mellan konkreta 
religiösa uttryck och centrala 
tankegångar inom 
världsreligionerna. 
 
Eleven kan också föra 
välutvecklade och 
nyanserade resonemang om 
hur livsfrågor skildras i olika 
sammanhang och vad 
religioner och andra 
livsåskådningar kan betyda 
för olika människor på ett 
sätt som för resonemanget 
framåt och fördjupar eller 
breddar det. 
 
Eleven kan föra 
välutvecklade resonemang 
om vardagliga moraliska 
frågor och vad det kan 
innebära att göra gott. 
Eleven gör då reflektioner 
som för resonemanget 
framåt och fördjupar eller 
breddar det och använder 
några etiska begrepp på ett 
väl fungerande sätt. 
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